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Znak postępowania: 30/KUR/PNM/RPOWP/2020 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

którego przedmiotem jest realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  

„PRACOWNIK na miarę - doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu: 

„PRACOWNIK na miarę - doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”, UDA-

RPPD.02.01.00-20-0251/18, który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności 

zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy 

wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. 

II. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego 

III. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń: 

I część zamówienia: Szkolenia administracyjno-informatyczne  

1.1. Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i 

symulacji 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub Białystok w zależności od miejsca zamieszkania uczestników  

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 15-20 osób 

 Liczba godzin: 16 

 Organizacja: Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych (po 

godzinie 15.00) w zależności od wskazania przez Zamawiającego na podstawie potrzeb 

uczestników. 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Menadżer: style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem; ocena własnego 

stylu zarządzania; Autorytet lidera; Skuteczna komunikacja w procesie kierowania: funkcje 

komunikacji w procesie kierowania; podstawy skutecznego przekazu; sztuka radzenia sobie w 

różnych sytuacjach komunikacyjnych; asertywność skutecznego menedżera; konstruktywna 

krytyka i ocena; Planowanie i wyznaczanie celów: określanie priorytetów; monitorowanie 

realizacji celów; Dynamiczny i skuteczny zespół: umiejętne określenie misji, celów, wartości i 
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reguł zespołu w kontekście celów organizacji; odpowiedni dobór członków zespołu; metody 

poprawiania efektywności zespołu; reakcja na niekorzystne zjawiska; Zarządzanie sytuacyjne: 

specyfika działania menedżera w stylach zarządzania; dopasowanie stylu do etapu rozwoju 

pracownika; planowanie, zlecanie, delegowanie; ocena i informacja zwrotna; Skuteczne 

delegowanie zadań: przygotowanie do delegowania; wyznaczenie obszaru zdań do 

delegowania; ocena pracownika przed delegowaniem; Motywowanie pracownika: koncepcje 

motywowania pracowników w kontekście funkcjonowania organizacji; wzorce komunikowania 

się menedżerów w kontekście motywowania; potrzeby a efektywna praca; systemy 

motywacyjne dla pracowników; Rozwiązywanie konfliktów: Określanie przyczyny konfliktu; 

Komunikacja w konflikcie; konflikt a koszty organizacji; strategie rozwiązywania konfliktów 

1.2. Szkolenie: MS Excel, poziom I i II 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 4-5 osób 

 Liczba godzin: co najmniej 32 

 Organizacja: Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych (po 

godzinie 15.00) w zależności od wskazania przez Zamawiającego na podstawie potrzeb 

uczestników. 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Wiadomości wstępne: operacje na plikach (tworzenie nowego zeszytu, otwieranie 

istniejącego, zapisywanie go); poruszanie się po zeszycie; zaznaczanie obszarów; skalowanie 

wyświetlanego zeszytu; drukowanie; interfejs excela: wstążka, pasek szybkiego dostępu; 

Podstawowe operacje na komórkach: wprowadzanie danych; kopiowanie, przenoszenie oraz 

edycja zawartości komórek; wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn; tworzenie wyrażeń, 

zastosowanie w prostych arkuszach. Formuły: korzystanie z funkcji wbudowanych (funkcje 

matematyczne, daty i czasu); adresowanie względne i bezwzględne; podstawowe funkcje 

logiczne; tworzenie serii danych; przykłady wykorzystania w arkuszu. Formatowanie arkusza: 

formatowanie czcionki; sposoby wyświetlania liczb; zmiana rozmiaru komórek; ukrywanie 

kolumn; kopiowanie i przenoszenie komórek; autoformatowanie; formatowanie warunkowe. 

Wykresy: tworzenie wykresu; rodzaje wykresów; modyfikacja i dodawanie nowych elementów 

wykresu; stworzenie wykresów dla arkuszy wcześniej utworzonych na ćwiczeniach. Ćwiczenia 

w tworzeniu arkuszy z zastosowaniem zaawansowanych funkcji: formatowanie komórek, 

wprowadzanie serii, automatyczne wypełnianie, listy użytkownika, praca z szablonami; 

adresowanie względne i bezwzględne; sprawdzanie pisowni w dokumencie, praca z zakresami 

i arkuszami; operacje na skoroszycie; nazewnictwo zakresów – definiowanie nazw, użycie nazw 

w formułach i poleceniach; wstawianie formuł; odwołania do komórek w bieżącym skoroszycie 

i innych; wykorzystanie funkcji. wyszukiwania i adresu, tekstowe, informacyjne i inne; budowa 

arkusza; zabezpieczania danych; zaawansowane opcje wykresów - formaty danych, serie 

danych (dodawanie, usuwanie); tablice danych - baza danych, sortowanie i filtrowanie danych, 
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tabela przestawna - pivot table, analiza danych w tabeli przestawnej, wykorzystywanie danych 

z innych tablic do tworzenia pivot table; bazy danych - sortowanie, filtrowanie, sprawdzanie 

poprawności danych (określenie danych dozwolonych), tworzenie sum pośrednich 

1.3. SolidWorks – poziom podstawowy 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub Białystok w zależności od miejsca zamieszkania uczestników  

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 2-3 osoby 

 Liczba godzin: co najmniej 16 godzin 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Wiadomości wstępne: wprowadzenie do modelowania bryłowego; koncepcje 

projektowania w oprogramowaniu solidworks; metody tworzenia, przekształcania i 

przetwarzania geometrii; formy zapisu grafiki wektorowej i rastrowej. omówienie interfejsu 

graficznego programu; prymitywy bryłowe; operacje tworzenia i konfiguracji części; detale; 

Szkice i operacje: definiowanie elementów szkicu; typy relacji geometrycznych, ich nadawanie 

i edytowanie; tworzenie podstawowych, sparametryzowanych obiektów geometrycznych; 

wymiarowanie szkicu; operacje bryłowe bazy (wyciągnięcie proste, po ścieżce, po profilach, 

przez obrót wokół linii środkowej, wycięcie); lustro i szyk na poziomie szkicu; odbicie lustrzane 

i szyk liniowy oraz kołowy oparty na krzywych i tabeli operacji obiektów; tworzenie odbić 

lustrzanych części; edytowanie definicji operacji; złożenie; umieszczanie części w zespole; 

edytowanie części z poziomu złożenia; typy więzi i ich tworzenie; dokumentacja rysunkowa; 

rysunki płaskie części i zespołów; tworzenie rzutów, wstawianie widoków, przekrojów, 

szczegółów i wyrwań; umieszczanie elementów modelu na rysunkach płaskich, wymiarowanie 

i opisywanie; Komunikacja: wymiana danych geometrycznych między systemami 

wspomagającymi prace inżynierskie; Modelowanie: modelowanie geometryczne obiektów 

prostych z wykorzystaniem różnych technik tworzenia krzywych i powierzchni; Zaawansowane 

techniki tworzenia części, złożeń: wykrywanie kolizji między komponentami; parametry 

fizyczne tworzonych części, zespołów (środki ciężkości, momenty bezwładności, masy itd.); 

Dostosowywanie programu: konfiguracja środowiska solidworks do własnych potrzeb; 

dodawanie nowych modułów i składników programu, tworzenie szablonów i arkuszy mes; 

analiza inżynierska mes z wykorzystaniem modułu cosmosxpress; możliwości wykorzystania 

dodatkowych modułów cosmosworks, cosmosmotion, cosmosfloworks w projektowaniu części 

maszyn; Dodatkowe narzędzia: wykorzystanie narzędzi do modelowania tzw. „cześci arkusza 

blachy”, narzędzi do modelowania form; wizualizacja projektu; rysunek ofertowy i 

zestawieniowy; widok eksplodowany złożenia; typy widoków; rendering; wizualizacja projektu 

z wykorzystaniem modułu edrawing 

1.4. Programowanie aplikacji internetowych 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 
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 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: co najmniej 30 godzin, w tym 6 godzin może być realizowane metodą e-

learningu 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): budowa aplikacji internetowej; środowiska programistyczne wykorzystywane w 

tworzeniu aplikacji webowych; zasady kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych; 

tworzenie skryptów wykonywanych po stronie klienta; łączenie kilku skryptów w przeglądarce 

internetowej; dynamiczna zmiana stylu, zawartości i obiektów na stronie internetowej; 

pobieranie danych w aplikacjach wykonywanych po stronie klienta; metody uwierzytelniania 

wykonywane po stronie klienta; wykorzystanie frameworków w aplikacjach wykonywanych po 

stronie klienta; budowa interfejsów obsługi aplikacji internetowych; metody publikacji aplikacji 

internetowych na serwerach zdalnych; oprogramowanie do publikacji plików na serwerze; 

rodzaje technologii i języków programowania właściwych do budowy aplikacji realizujących 

zadania po stronie serwera; współpraca aplikacji z internetową bazą danych; pobieranie, 

przekazywanie danych do internetowej bazy danych; metody uwierzytelniania w 

wykorzystaniem internetowej bazy danych; dynamiczne zarządzanie treścią i multimediami; 

konfiguracja internetowych baz danych na potrzeby aplikacji internetowych; testowanie 

aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera; bezpieczeństwo aplikacji 

 

1.5. Kurs SolidWorks Composer 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: co najmniej 14 godzin 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Wprowadzenie do Solidworks Composer: zapoznanie z interfejsem; nawigacja; 

personalizacja ustawień; Tworzenie ilustracji wektorowych: generowanie szczegółu widoku; 

omówienie narzędzia Digger; widoki rozstrzelone; przygotowywanie stylów; dodawanie 

nowych komponentów do złożenia; praca z etykietami i odnośnikami; Tworzenie list 

materiałowych: rodzaje list materiałowych; dodawanie i wykorzystywanie właściwości 

dostosowanych; Tworzenie ilustracji rastrowych: generowanie wizualizacji; dodawanie tekstur 

i ich edycja; sterowanie oświetleniem w modelu; Animacje: tworzenie animacji na podstawie 

widoków; interaktywne animacje; animacja jako oprowadzenie po obiekcie; praca ze 

scenariuszami animacji; konfigurowanie kamery; Aktualizacja projektu w Solidworks 

Composer: aktualizacja wybranej części; aktualizacja całego projektu; Publikacje: publikacje do 

formatu PDF, publikacje do formatu MS WORD; publikacje do formatu HTML, publikacje jako 

paczki w formacie EXE. 
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1.6. Bazy danych MySQL 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: co najmniej 16 godzin 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Funkcje i formalizmy; Wielodostęp do bazy danych; Baza danych, system 

zarządzania bazami danych; Modele danych; Własności relacyjnych baz danych; Definicja 

danych w modelu relacyjnym i operowanie danymi; Integralność danych, porównanie modelu 

relacyjnego z innymi modelami klasycznymi modelami danych; Zarządzanie zapytaniami; 

Bezpieczeństwo bazy danych; Charakterystyka SZBD MySQL; Instalacja i konfiguracja 

serwera; Relacje bazodanowe - typy i opisy; Metodyka projektowania relacyjnych baz danych; 

Proces projektowania relacyjnych baz danych; Definiowanie tabel - wstępna lista tabel; 

Przypisywanie pól do tabel; Definiowanie kluczy; Sprawdzanie istniejącej struktury danych; 

Atrybuty pól; Definiowanie relacji; Budowa i podstawowe elementy języka SQL; Stosowanie 

operatorów teoriomnogościowych; Grupowanie wyników zapytania; Funkcje matematyczne 

SUM, MAX, MIN; Przedział czasowy, operowanie na dacie; Łączenie tabel; Filtrowanie 

zgrupowanych wyników, klauzula HAVING; Zapytania zagnieżdżone, podzapytania; Struktura 

polecenia CREATE, usuwanie pól danych; Polecenie do zmiany struktur danych ALTER; 

Struktura poleceń INSERT, UPDATE, DELETE; Polecenie RENAME; Polecenia 

administracyjne bazy danych na przykładzie SZBD MySQL 

II część zamówienia: Szkolenia w zakresie zarządzania produkcją i jakością  

2.1. Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: minimum co najmniej 14 godzin 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Cele: nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania 

(zaplanowania) i wykonania wzorcowania typowych przyrządów pomiarowych; nabycie 

umiejętności opracowywania wyników wzorcowania i potwierdzania w formie świadectwa 

wzorcowania; opracowywanie procedur wzorcowania i ich walidacji. Program: Podstawowe 

pojęcia i parametry opisujące metrologiczne cechy przyrządów pomiarowych; Hierarchiczny 

układ sprawdzeń; Wzorcowanie i jego specyfika; Spójność pomiarowa i jej znaczenie w 

procesie wzorcowania; Ogólne zasady i warunki sprawdzania i wzorcowania przyrządów 

pomiarowych;  Metody pomiarowe i ich rola przy sprawdzaniu i wzorcowaniu przyrządów 
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pomiarowych; Sprawdzanie i wzorcowanie w systemach nadzorowania wyposażenia 

pomiarowego zgodnie z PN-EN ISO 10012:2003 czasokresy sprawdzeń; procedura sprawdzania 

przyrządów suwmiarkowych: suwmiarki, głębokościomierza suwmiarkowego, 

wysokościomierza suwmiarkowego, przyrządów suwmiarkowych cyfrowych; Procedura 

sprawdzania przyrządów mikrometrycznych: mikrometru kabłąkowego, głębokościomierza 

mikrometrycznego, mikrometru cyfrowego; Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych; 

Sprawdzanie wysokościomierza cyfrowego; Wzorcowania wysokościomierza cyfrowego; 

Sprawdzanie kątomierzy (elektronicznych); Sprawdzanie kątownika 90°; Sprawdzanie 

przymiaru kreskowego (tylko w formie omówienia); Ogólne wymagania przy sprawdzaniu i 

wzorcowaniu; Sprawdzanie przyrządów o złożonej strukturze na przykładzie profilometru;  

2.2. Walidacja metod analitycznych 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: minimum co najmniej 14 godzin 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Definicje i pojęcia podstawowe; Walidacja w normie ISO/IEC 17025:2005; 

Problematyka walidacji i korzyści z niej wynikające; Etapy postępowania walidacyjnego: 

planowanie: identyfikacja charakterystycznych parametrów metody badawczej; realizacja: 

ustalenie charakterystycznych parametrów metody badawczej różnymi metodami; ocena: 

porównanie parametrów metody badawczej z wymaganiami, raport z walidacji; korekcja: 

postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań, rewalidacja; Zasady odrzucania wyników 

obarczonych błędem grubym (test Dixona i test Grubbsa); Test t-Studenta jako narzędzie 

przydatne podczas walidacji; Parametry metod badawczych i ich ocena z wykorzystaniem 

metod statystycznych: specyficzność, selektywność, stabilność, zakres pomiarowy, krzywa 

kalibracyjna, dokładność i odzysk, precyzja- pośrednia, powtarzalności i odtwarzalności, 

granice wykrywalności i oznaczalności, czułość, odporność na czynniki zewnętrzne i 

wewnętrzne, niepewność. 

2.3. Lean manufacturing w praktyce 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: minimum co najmniej 18 godzin 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Wprowadzenie do metodologii Lean: Historia Lean; 5 podstawowych zasad Lean, 

Lean a Six Sigma, Implementacja Lean, Kaizen i Kaikaku, Cele wdrażania Lean w firmie; Lean 
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w zarządzaniu procesami produkcyjnymi: Rodzaje marnotrawstwa, Mapowanie strumienia 

wartości VSM, TPM i jego narzędzia (OEE, SMED itp.), JiT, Kanban SYMULACJA ciągłego 

przepływu; Organizacja stanowiska Pracy: 5S, Elementy standardu procesu, Standard work 

content, Cycle time - Czas cyklu procesu, Takt time- Takt procesu, Balansowanie linii 

produkcyjnej, Visual Management, Narzędzia stosowane w LM - Metoda 5"Why" - 5 x 

dlaczego? Diagram Ishikawy, Burza mózgów 

III część zamówienia: Personel Nadzorująco-Kontrolujący Jakość Antykorozyjnych Powłok 

Malarskich Wg Wymagań Normy Pn-En 1090-2 (+ egzamin) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: co najmniej 32 godziny 

 Cel szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za nadzorowanie i 

kontrolę jakości w firmach produkujących stalowe konstrukcje, zbiorniki, rurociągi, urządzenia 

itp. wymagające zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi; Celem szkolenia jest 

przygotowanie kwalifikowanego personelu z zakresu kontroli i odbioru jakości powłok 

antykorozyjnych wg PN-EN ISO 12944-7; W trakcie zajęć uczestnicy nabywają teoretyczną i 

praktyczną wiedzę niezbędną przy odbiorze  zabezpieczeń antykorozyjnych, poznają wszelkie 

kryteria dotyczące sprawdzania jakości  przygotowania powierzchni oraz jakości wykonanych 

zabezpieczeń antykorozyjnych 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): podstawowe zagadnienia z zakresu korozji stali, kategorie korozyjności atmosfery, 

klasyfikacja wg PN-EN ISO 12944, sposoby ochrony konstrukcji stalowych przed korozją, ochrona 

powłokowa, modyfikacja środowiska korozyjnego, projektowanie konstrukcji w aspekcie trwałości 

i efektywności ochrony antykorozyjnej, rodzaje wyrobów lakierowych i zabezpieczeń 

antykorozyjnych, metody aplikacji powłok, omówienie metod, sposoby przygotowania 

powierzchni, wymagania klimatyczne w pracach antykorozyjnych, wady powłok; rodzaje wad, 

przyczyny ich powstawania , sposoby zapobiegania ich powstawaniu, metody naprawy, badania i 

testy sprawdzające przygotowanie powierzchni przed aplikacją powłok antykorozyjnych, kryteria 

odbioru, badania i testy powłok malarskich, kryteria odbioru. 

IV część zamówienia: Badania wizualne VT (1+2) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 października 2020 roku, jednak nie później niż 

21 dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 2-3 osób osoby 

 Liczba godzin: co najmniej 32 godziny 
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 Cel i zakres szkolenia: Wiedza teoretyczna: Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań 

nieniszczących wg EN ISO 9712;  

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): podstawy fizyczne metody; Podstawy anatomii narządu wzroku; Korozja 

materiałów; Charakterystyka sprzętu do badań; Endoskopia przemysłowa; Możliwości i 

ograniczenia w stosunku do innych metod; Umiejscowienie w ramach czasowych badania 

wizualnego; Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności 

(wyroby przerabiane plastycznie, odkuwki, złącza spawane, odlewy, rury); Oświetlenie i 

warunki obserwacji; Wykrywanie i obserwacja niezgodności; Normy związane z obiektami 

badań oraz techniką badań; Zawartość i zasady redagowania instrukcji badania; Aspekty 

bezpieczeństwa badania; Dyrektywa 2014/68/UE; Umiejętności praktyczne: Dobór techniki do 

danego zadania badawczego; Kontrola warunków obserwacji niezgodności; Przeprowadzenie 

badania na różnych etapach produkcji; Protokołowanie i ocena niezgodności; Praca z normami 

oraz redagowanie instrukcji badania 

V część zamówienia: Obliczenia numeryczne elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem MES 

– kurs podstawowy 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: co najmniej 32 godziny 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Wiadomości wstępne; Wprowadzenie do elementów rachunku macierzowego; 

Wykorzystanie metody elementów skończonych do modelowania zagadnień wytrzymałości 

konstrukcji prętowych tj: pręty, kratownice płaskie, przestrzenne, belki oraz ramy płaskie 

przestrzenne; Przedstawienie algorytmu wyznaczania rozwiązania za pomocą MES; 

Wykorzystanie minimum energii potencjalnej do rozwiązywania zagadnień MES; Budowa 

lokalnej, globalnej macierzy sztywności; Obciążenia skupione i kongruentne; Siły wewnętrzne 

w elementach; Przykłady zastosowania MES dla zagadnień prętowych; Praktyczna analiza 

zagadnień mechaniki konstrukcji za pomocą MES dla wybranych elementów konstrukcyjnych. 

VI część zamówienia: Programowanie obrabiarki CNC 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub Białystok w zależności od miejsca zamieszkania uczestników  

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 października 2020 roku, jednak nie później niż 

21 dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 12-16 osób 

 Liczba godzin: co najmniej 48 godzin 
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 Organizacja: Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych (po 

godzinie 15.00) w zależności od wskazania przez Zamawiającego na podstawie potrzeb 

uczestników. 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): szkolenie związane z nauką programowania obrabiarek sterowanych 

numerycznie. Obejmuje zagadnienia związane z opracowaniem procesu technologicznego 

części i tworzeniem programu obróbkowego w formacie rozpoznawanym przez sterownik 

obrabiarki (programowanie przemieszczeń, funkcje korekcji wymiarów narzędzia, 

programowanie z wykorzystaniem cykli roboczych, w tym komputerowe sterowanie 

numeryczne, wprowadzenie do programowania, struktura programu sterującego, 

programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych i funkcji związanych z narzędziem 

i jego wymiarami, punkty charakterystyczne narzędzi, budowa rejestrów narzędziowych, cykle 

stałe, programowanie funkcji prędkości obrotowej i funkcji pomocniczych, podstawowe 

czynności obsługowe układu sterowania,).  

VII część zamówienia: Język obcy branżowy: rosyjski - konwersacje 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub Białystok w zależności od miejsca zamieszkania uczestników  

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: 40 godzin 

 Cel szkolenia: w zależności od poziomu opanowania języka przez uczestników doskonalenie 

kompetencji komunikowania się w języku obcym w sytuacjach kluczowych na stanowisku 

pracy uczestnika.  

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): słownik branżowy związany z logistyką, transportem, obsługą klienta 

zagranicznego w branży metalowej, mini rozmówki branżowe w zakresie logistyki, obsługi 

klienta i transportu, moduł gramatyczny adekwatnie do potrzeb uczestnika  

VIII część zamówienia: Incoterms® 2020 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: co najmniej 7 godzin 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Krótka historia Incoterms; Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, 

własność, ryzyko); Nowości i różnice w Incoterms® 2020: Nowy obszerny Wstęp, który kładzie 

większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru; Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed 
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każdą regułą; Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów; Zmiana kolejności artykułów 

nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast 

A5/B5); Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA; Różne poziomy ochrony 

ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C); Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana 

kolejności DAP i DPU; Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP; 

Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6); Włączenie wymogów związanych z 

bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9); 

Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze 

szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i 

kupującym; Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 

2020: brak informacji o wersji Incoterms; negatywne konsekwencje związane z brakiem 

określenia punktu dostawy; błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie 

kontenerowym; możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C; 

Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych: Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 

2020? Którą regułę wybrać? Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym? 

Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020; Incoterms® 2020 

a umowa spedycji i umowa przewozu; Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020. 

IX część zamówienia: Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Polska 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: co najmniej 32 godziny 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): przeznaczenie systemów zarządzania jakością i jak interpretować zasady 

zarządzania jakością; znaczenie, treść i powiązanie do ISO 9001:2015, ISO 9000, ISO 9004 i 

ISO 19011; metody audytu; interpretowanie i stosowanie głównych wymagań ISO 9001:2015; 

opisywanie znaczenia i obowiązków auditora i auditora wiodącego; planowanie i 

przeprowadzanie audytu zgodne z ISO 19011; raportowanie audytu, zapisywać słuszne i 

użyteczne raporty niezgodności; podejmować czynności związanych z audytem 

uzupełniającym, ocienianie efektywności działań korygujących 

X część zamówienia: Szkolenie podstawowe i specjalistyczne dla uprawnionych diagnostów (+ 

egzamin zewnętrzny) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub Białystok w zależności od miejsca zamieszkania uczestników  

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 października 2020 roku, jednak nie później niż 

21 dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: co najmniej 110 godzin 
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 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów 

oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. z 2014 r., poz.1836), w tym między 

innymi: szkolenie podstawowe  dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych 

pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych 

zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony 

środowiska; szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego 

dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h; szkolenie 

specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych 

do przewozu towarów niebezpiecznych; szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania 

badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem; szkolenie specjalistyczne 

w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu związanego z badaniem pojazdu 

zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, skierowanego przez organ kontroli ruchu 

drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania, w którym dokonano 

zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie 

rejestracyjnym. 

XI część zamówienia: prawo jazdy kat. B (+ egzamin zewnętrzny) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: zajęcia teoretyczne: Sokółka; zajęcia praktyczne: Sokółka oraz teren powiatu 

sokólskiego, białostockiego i w Białymstoku, gdzie odbywać się będzie egzamin.  

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 października 2020 roku, jednak nie później niż 

21 dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Organizacja: Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych (po 

godzinie 15.00) w zależności od wskazania przez Zamawiającego na podstawie potrzeb 

uczestników. 

 Szkolenie musi być zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217, 

poz. 1834); Kurs winien kończyć się egzaminem wewnętrznym (zajęcia teoretyczne i praktyka) 

oraz egzaminem państwowym (teoria i praktyka) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

w Białymstoku.  

XII część zamówienia: prawo jazdy kat. C+E (+ egzamin zewnętrzny) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: zajęcia teoretyczne Sokółka; zajęcia praktyczne: Sokółka oraz teren powiatu 

sokólskiego i białostockiego i w Białymstoku, gdzie odbywać się będzie egzamin.   

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 października 2020 roku, jednak nie później niż 

21 dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 
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 Liczba uczestników: 2 osoby 

 Organizacja: Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych (po 

godzinie 15.00) w zależności od wskazania przez Zamawiającego na podstawie potrzeb 

uczestników. 

 Szkolenie musi być zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217, 

poz. 1834); Kurs winien kończyć się egzaminem wewnętrznym (zajęcia teoretyczne i praktyka) 

oraz egzaminem państwowym (teoria i praktyka) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

w Białymstoku.  

XIII część zamówienia: Kurs na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z 

mechanicznym napędem (+ egzamin UDT) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub Białystok w zależności od miejsca zamieszkania uczestników  

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 października 2020 roku, jednak nie później niż 

21 dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: co najmniej 40 godzin 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Zagadnienia związane z dozorem technicznym; Korzystanie z DTR; 

Diagnozowanie; Zasada działania; Konserwacja i przeglądy; Organizacja konserwacji i 

przeglądów; Zasady BHP 

 Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do Urzędu 

Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin państwowy przed komisją powołaną przez 

UDT. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie 

kwalifikacyjne UDT uprawniające do konserwacji wózków silnikowych podnośnikowych. Kurs 

zakończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego Białystok.  

 Zakres uprawnień: zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622); zaświadczenie 

kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń transportu bliskiego kat. WJ (wózki 

jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia: wózki jezdniowe 

podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych) 

XIV część zamówienia: Obsługa suwnic kat. II S (sterowane z poziomu roboczego) (+ egzamin 

UDT) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka  

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 października 2020 roku, jednak nie później niż 

21 dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 
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 Liczba uczestników: 2 osoby 

 Liczba godzin: co najmniej 35 godzin  

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): wiadomości o dozorze technicznym; ogólne wiadomości o suwnicach; podział 

oraz główne parametry suwnic; budowa suwnic – podstawowe elementy suwnic; obsługa 

suwnic; zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy; bezpieczeństwo i higiena pracy przy 

suwnicach 

 Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do Urzędu 

Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin państwowy przed komisją powołaną przez 

UDT. 

 Zakres uprawnień: uprawnienia dla osób zajmujących się obsługą suwnic hakowych ogólnego 

przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo, zakres ten upoważnia 

także do obsługi wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z 

poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych. 

zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622); zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do 

obsługi kategorii: II S – suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia 

sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. 

XV część zamówienia: Ładowarki jednonaczyniowe do 20 T masy całkowitej - III klasa (+ egzamin 

zewnętrzny) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub Białystok w zależności od miejsca zamieszkania uczestników  

 Termin realizacji: od podpisania umowy 31 października 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Liczba godzin: co najmniej 134 godziny 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): Bezpieczeństwo i higiena pracy; Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych; 

Ładowarki - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny). 

 Kurs na ładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją 

Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w 

Warszawie. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym uczestnik otrzymuje 

świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora 

ładowarek kl. III, stosowny wpis w książce operatora. 

XVI część zamówienia: Kurs operatora koparko – ładowarki – III klasa (+ egzamin zewnętrzny) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub Białystok w zależności od miejsca zamieszkania uczestników  
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 Termin realizacji: od podpisania umowy 31 października 2020 roku, jednak nie później niż 21 

dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

 Liczba uczestników: 2 osoby 

 Liczba godzin: co najmniej 134 godziny 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe 

zagadnienia): BHP; użytkowanie i obsługa maszyn roboczych; teoria i praktyka (moduł 

specjalistyczny)Użytkowanie eksploatacyjne, Dokumentacja techniczna, Bezpieczeństwo i 

higiena pracy, Podstawy elektrotechniki, Silniki spalinowe, Elementy hydrauliki, Budowa 

koparko-ładowarek, Technologia robót, Zajęcia praktyczne. 

 Kurs na ładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją 

Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w 

Warszawie. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym uczestnik otrzymuje 

świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora 

koparek i ładowarek kl. III, stosowny wpis w książce operatora. 

Wykonawca w ramach każdej z części zamówienia zobowiązany jest: 

1. Opracować program szkolenia obejmujący co najmniej opis zagadnień wymaganych w danej części 

zamówienia. Program szkolenia stanowić powinien część oferty Wykonawcy.  

2. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem, nie później niż 21 dni od daty 

przekazania przez Zamawiającego listy uczestników 

3. Zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi 

szkolenia.  

4. Zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. 

5. Zapewnić uczestnikom w okresie szkolenia ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) – ubezpieczenie grupowe. Minimalna suma ubezpieczenia na 1 osobę ubezpieczoną wynosić 

powinna 20 000,00 zł. Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego kopię opłaconej polisy. 

6. Zapewnić uczestnikom szkolenia miejsce realizacji szkolenia zgodne ze wskazanym w danej części 

zamówienia, w tym pomieszczenia do odbywania szkolenia spełniające poniższe warunki: 

 przestronne i przewiewne, 

 przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,  

 posiadające oświetlenie naturalne i sztuczne,  

 wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, 

będącego przedmiotem zamówienia, 

 posiadać zaplecze sanitarne, 

7. W każdym dniu szkolenia zapewnić uczestnikom przerwę kawową lub obiad w sytuacji, gdy liczba 

godzin realizowanych jednego dnia przekraczać będzie 6 godzin szkoleniowych 

 serwis kawowy - kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub 

słodkie przekąski typu paluszki, ciastka, owoce, 

 gorący posiłek - obiad składający się z pierwszego i drugiego dania oraz napoju, 

Produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy 

żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne. 
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8. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników szkolenia. Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować wszystkich uczestników szkolenia znajdujących się na liście 

przekazanej przez Zamawiającego, o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji szkolenia, który 

nie może być późniejszy niż 21 dni od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników i 

pozostawać w kontakcie z uczestnikami szkolenia w trakcie jego realizacji.  

9. Liczebność jednej grupy nie może przekraczać 10 uczestników projektu. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z ofertą planowany harmonogram realizacji zajęć. 

Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże wszystkim uczestnikom szkolenia 

harmonogram zajęć szkoleniowych oraz zapozna uczestników szkolenia z programem szkolenia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych 

zmianach w harmonogramie zajęć - przed ich dokonaniem,  

12. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - pisemnie informować 

Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także o propozycji 

zmian w harmonogramie, wynikających z odwołania zajęć, 

13. Niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o: 

 niezgłaszaniu się uczestników; 

 przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; 

 innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 

14. Prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z: 

 listy obecności – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 

 listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 

 wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania/protokołu), 

 rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko 

oraz numer PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia, 

podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;  

15. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy – jeśli uprawnienia są wymagane 

przepisami to egzamin zewnętrzny, który stanowi koszt Wykonawcy. Jak również koszty badań 

lekarskich o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu, które należy przeprowadzić na 

początku szkolenia.  

16. Wydać zaświadczenia o ukończeniu kursu 

W/w zaświadczenia powinny zawierać: 

 imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia; 

 nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; 

 nazwę szkolenia; 

 miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 

 wymiar godzin zajęć edukacyjnych; 

17. Przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące 

dokumenty: 

 imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia), 

 listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 
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 wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania/protokołu), 

 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu przez uczestników szkolenia oraz dokument 

potwierdzający uzyskanie uprawnień (jeśli dotyczy); 

18. Przetwarzać dane osobowe osób skierowanych na szkolenie, uzyskane w związku z realizacją 

niniejszej umowy, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, zgodnie z ustawą z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).. 

II.1.5) 

19. Zamawiający ponosi koszty dojazdów i noclegów uczestników szkoleń.  


